Around the world in eighty days. What a delight, the

well‑seasoned traveller thinks. Eighty days on the road

with eighty days’ worth of travel gadgets in your suitcase.
Eighty days of comfortable travel sounds like music to

a globetrotter’s ears. Airport lounges take on a different

meaning, layovers become another destination and final

destinations are no longer final. What’s the saying again?
It’s not about the destination, it’s about the journey.

Lovely. What a thing to look forward to. Get your things

together, start packing, and shut the door behind you.

Travel
lifestyle,
go wherever
you want!
Zou je willen dat je meer kon
reizen, ontdekken wat de wereld
allemaal te bieden heeft? En
vind je het leven te kort om
slechts twee weken per jaar
te reizen? Waarom dan niet
van reizen je levensstijl maken.
Luchthavenlounges krijgen een
andere betekenis, de layovers
worden een andere bestemming
en de eindbestemmingen
zijn niet langer definitief.
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Reizen hoeft niet duur, moeilijk
of gevaarlijk te zijn. Ook met een
beperkt budget zijn er fantastische
plekken te bewonderen. Er zijn
manieren om gratis te reizen of
om in het buitenland te werken
en van reizen een levensstijl te
maken. Met passie, creativiteit
en een internetverbinding
kun je online werken en
geld verdienen om overal ter
wereld te reizen of te leven.

Maak van reizen
je levensstijl
en ontdek de
wereldwonderen
van onze planeet.

95124 WILLIAMSBURG HANDTAS

TravelTop design handtas in stevig 300D polyester met
kunstlederen details. Stijlvol design en voorzien van één
afsluitbaar hoofdvak. Afmeting: 520x180x340mm.

25
7,42

50
7,27

100
6,98

300
6,41 Prijzen zonder druk

95073 DRAADLOOS IN-EAR OORDOPJE

99609 BAGAGELABEL RECHTHOEK

Draadloos oordopje verpakt in kunststof vierkant doosje met
transparant deksel. Luister naar uw muziek of bel hands-free.
Mooie ruimte voor uw bedrukking op het doosje. Wordt inclusief
oplaadkabel geleverd. Afmeting: 61x61x20mm.

Aluminium, rechthoekig bagagelabel met ijzerdraad en draaislotje.
Voorzien van papier voor het opschrijven van informatie, met
hiervoor een beschermfolie. Afmeting: 80x40mm.

25
50
100
300
7,04
6,75
6,59
6,23 Inclusief 1 kleur druk
0,58
0,49
0,43
0,33 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

300
600
1200
3500
1,74
1,56
1,32
1,15 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.
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91218 POWERBANK 2 IN 1
SMARTPHONEHOUDER 2200MAH

90978 KAARTHOUDER SMARTPHONE STAND

Powerbank van 2200mAh in handig formaat. Met uitschuifbare
houder die geschikt is voor het plaatsen van uw telefoon als u
bijvoorbeeld even naar een filmpje wilt kijken tijdens het opladen.
Afmeting: 116x25x25mm.

Siliconen pasjeshouder met telefoonstandaard, te bevestigen op
de achterkant van de telefoon middels een 300LSE 3M sticker.
Druk simpelweg op het midden van het bandje van de kaarthouder
om de telefoonstandaard te activeren. Afmeting: 96x56x3mm.

25
50
100
300
5,49
5,34
5,24
5,10 Inclusief 1 kleur druk
0,48
0,41
0,36
0,29 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

100
300
600
1200
1,27
1,11
0,99
0,84 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

90723 ZAKSPIEGEL

91033 POWERBANK FLAT TUV GS 11000MAH

Een plattte spiegel met binnenin 2 spiegels. 1 normale en
1 vergrotende spiegel. Makkelijk mee te nemen. Geschikt
voor digitale druk, extra groot druk oppervlak.
Afmeting: Ø68x10mm.

Platte 11000mAh powerbank met dubbele USB uitgang om
2 mobiele apparaten op te laden. Zeer grote capaciteit. Groot
drukoppervlak voor digitale full colour bedrukking. Wordt geleverd
inclusief kabel om de powerbank op te laden. Per stuk in doosje
verpakt. Deze powerbank beschikt over een officieel TÜV Geprüfte
Sicherheits-keurmerk. Afmeting: 152x72x15mm.

300
600
1200
3500
1,34
1,21
1,11
0,97 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

10
25
50
100
37,39
36,11
35,05
33,75 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.

Alleen reizen is voor veel mensen toch een flinke stap
buiten de comfortzone. Maar hoe fijn is het dat je met
helemaal niemand rekening hoeft te houden en zelf kunt
bepalen hoe je dag eruit ziet? ‘On the road’ leer je veel
nieuwe medereizigers kennen en doe je sociale contacten
op over de hele wereld. Tijdens soloreizen leer je jezelf
goed kennen, want je bent op jezelf aangewezen.

The
rise of
solo
travel
Welke bestemming er ook van de bucketlist af wordt gestreept,
reizen verrijkt je leven en maakt je gelukkiger. Treed in de
voetsporen van een ontdekkingsreiziger om de wereldwonderen
van onze planeet te bewonderen. Maak je dromen waar en
creëer herinneringen die je vele paspoorten later nog bijblijven.
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91243 POWERBANK SLIDE-N-CHARGE 2200MAH

95126 WILLIAMSBURG RUGZAK

Raak uw oplaadkabel nooit meer kwijt met deze handige
Powerbank Slide-n-Charge 2200mAh met een geïntergreerde
opbergvak voor de oplaadkabel. Wordt geleverd in
geschenkverpakking. Afmeting: 114x35x30mm.

TravelTop design rugzak in stevig 300D polyester met
kunstlederen details. Stijlvol design en met één afsluitbaar
compartiment. De unieke sluitingen zijn gemakkelijk te verstellen.
Afmeting: 280x130x440mm.

25
50
100
300
7,11
6,82
6,66
6,30 Inclusief 1 kleur druk
0,58
0,49
0,43
0,33 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order
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25
10,48

50
10,28

100
9,86

300
9,05 Prijzen zonder druk

98784 THERMOFLES FLOW 500ML

91072 ZAKLAMP CREDIT

Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde fles uit de TravelTop design ‘Flow’
serie. De fles met kopje als dop is 100% lekvrij, dus gemakkelijk mee te
nemen. Zowel de binnenwand als de buitenwand van de mok bestaat
uit RVS materiaal. Naast het strakke design is de mok van zeer
hoogwaardige kwaliteit, wat ervoor zorgt dat uw drank langer op de
juiste temperatuur blijft. Afmeting: Ø70x250mm. Inhoud: 50cl.

TravelTop design zaklamp in credit card formaat. Zeer platte
zaklamp met 4 LED lampen. Door het grote drukoppervlak zeer
geschikt voor digitale druk. Wordt geleverd inclusief 2 batterijen.
Afmeting: 91x59x11mm.

50
100
300
600
18,99
17,95
16,77
15,76 Inclusief 1 kleur druk (UV High Gloss)
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

100
300
600
1200
3,13
2,82
2,62
2,41 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

90990 SLEUTELHANGER LAMP

95071 POWERBANK 4 IN 1 TRAVEL 2200MAH

Kleine sleutelhanger van kunststof met lampje.
Doming sticker mogelijk. Afmeting: 43x23x8mm.

TravelTop design powerbank (2200mAh) met verschillende
opzetstukken die gemakkelijk op de powerbank kunnen worden
geklikt. Deze set heeft een zaklamp, ventilator en speaker en is
ideaal voor op reis. Afmeting: 250x150x40mm.

100
300
600
1200
1,20
1,04
0,93
0,78 Inclusief 1 kleur druk
0,43
0,33
0,26
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

25
50
100
300
24,03
23,13
22,70
21,65 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

91163 ON-EAR KOPTELEFOON URBAN DRAADLOOS

99710 SLEUTELHANGER FLESOPENER

Stream muziek van uw smartphone of tablet zo naar uw
headphone. De draadloze headphone Urban is de manier om te
genieten van uw favoriete muziek zonder kwaliteitsverlies. Inclusief
AUX- en belfunctie. Per stuk verpakt in een geschenkverpakking.
Afmeting: 68x140x180mm.

Sleutelhanger voorzien van handige flesopener.
Afmeting: 9x55x12mm.

25
50
100
300
19,19
18,25
17,82
16,91 Inclusief 1 kleur druk (2x)
0,95
0,76
0,67
0,56 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

300
600
1200
3500
1,02
0,92
0,85
0,68 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.
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93207 MICROBLASTER MET SILICONEN BAND 2W

91293 CIJFERSLOT TRAVEL TSA

TravelTop design draadloze mini speaker 2W met siliconen
band. Zo bevestig je gemakkelijk deze speaker aan je tas of
hang je hem ergens op. Afmeting: Ø37x40mm.

Handig cijferslot in broekzak formaat met officieel TSA
keurmerk. Dit Amerikaanse keurmerk staat voor
Transportation Security Administration en dit houdt in dat
beveiligingsbeambten uw koffer kunnen controleren zonder
dat deze kapot gemaakt hoeft te worden.
Afmeting: 10x30x59mm.

25
50
100
300
14,89
14,40
13,77
12,58 Inclusief 1 kleur druk
0,95
0,76
0,67
0,56 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

50
100
300
600
6,77
6,28
5,65
5,10 Inclusief 1 kleur druk
0,49
0,43
0,33
0,26 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

90411 BAGAGELABEL

90500 SAFETY OORDOPJES

Handige bagage- kofferlabel. PVC-materiaal.
Afmeting: 110x59x1mm.

Twee zachte oordopjes, handzaam verpakt in transparant
doosje. Bedrukking middels tampondruk op het doosje.
Oordopjes verpakt in polybag. Afmeting: 38x36x18mm.

300
600
1200
3500
1,03
0,94
0,86
0,74 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

100
300
600
1200
0,89
0,74
0,67
0,57 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.

Anti-theft
backpack

95148 SECURITY RUGZAK NO-THEFT
Bescherm je eigendommen met deze ruime en super comfortabele
heavy-duty rugzak met geschuimde schouderbanden en rugpaneel.
De toegang tot het hoofdvak zit tegen de rug en geeft zakkenrollers
geen enkele kans! Binnenin is voldoende ruimte voor een laptop (tot
15”), een tablet of andere bezittingen. Aan weerszijden bieden
ritsvakjes extra opbergruimte. Afmeting: 300x120x460mm.
10
42,14

25
41,24

50
40,39

100
38,77 Prijzen zonder druk
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Pack up
and you’re
ready
to go!

Op vakantie gaan met alleen
handbagage? Voor velen
waarschijnlijk een kriem maar
praktisch is het zeker. Het
sjouwen blijft je bespaard, geen
tijd kwijt met inchecken en ook
bagagekosten zijn verleden
tijd. Maar hoe doe je dat nu,
reizen met alleen dat ene kleine
koffertje? Het begint bij de keuze
voor een lichtgewicht trolley.
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Neem daarnaast alleen het
hoognodige mee als het gaat
om toiletartikelen en kies
miniverpakkingen. Maar misschien
wel het belangrijkste: wees
kieskeurig in wat je meeneemt.
Trek dikke kleren onderweg aan
en pak lichtgewicht kleding in de
handbagage koffer. Pak je spullen
met beleid in en you’re ready to go!

If it doesn’t fit
into the suitcase
it is probably
something
you don’t need.

95135 TRAVEL TROLLEY 18 INCH

Cabin size trolley met één compartiment met grijze voering en een
dubbele rits. De koffer heeft vier zwenkwieltjes en een metalen
plaatje voor logo. Per stuk in doos verpakt.
Afmeting: 330x200x530mm.

10
25
50
100
46,58
45,00
43,49
42,77 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

91266 REISKOFFER POWERBANK 5000MAH
& SPEAKER 3W

91842 PEPERMUNTDOOS KOFFER

Een ludieke powerbank (5000mAh) met draadloze speaker en een
groot bedrukkingsoppverlak. Val op met uw logo dankzij dit unieke
geschenk in de vorm van een koffer. Dit TravelTop design
relatiegeschenk is een powerbank, draadloze speaker en een
telefoonstandaard in één. Afmeting: 110x75x40mm.

TravelTop design pepermuntdoos. Druk op de trolley stang en
de mintjes komen eruit! Gevuld met Nederlandse pepermuntjes.
Inhoud: 5 gram. Afmeting: 42x18x72mm.

10
25
50
100
28,66
27,22
26,21
25,72 Inclusief 1 kleur druk
1,51
0,95
0,76
0,67 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

300
600
1200
3500
1,69
1,52
1,33
1,14 Inclusief 1 kleur druk
0,33
0,26
0,15
0,12 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.
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91719 LIPBALSEM ROND

91135 POWERBANK 2000MAH & SPEAKER 3W

Transparant kunststof rond potje met lippenbalsem. Potje is te
openen door middel van een draaidop. Handig om mee te nemen
en makkelijk in gebruik. Geschikt voor full colour digitaal druk.
Afmeting: Ø39x22mm.

Powerbank (2000mAh) en speaker in één met handige zuignappen
om de powerbank aan de achterzijde van uw smartphone te
bevestigen. Geschikt voor digitale druk. De powerbank wordt
inclusief kabel geleverd en per stuk in een giftbox verpakt.
Afmeting: 110x61x23mm.

300
600
1200
3500
0,80
0,68
0,62
0,55 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

10
25
50
100
14,83
13,77
13,48
13,25 Inclusief 1 kleur druk
0,85
0,58
0,49
0,43 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

91189 USB CONNECTOR 3 IN 1

91314 SCHOENENPOETS

Sleutelhanger met USB-, micro USB- en Type C aansluiting.
Handige gadget om uw mobiele apparaten mee op te laden.
Het witte vierkant zorgt voor een perfect en opvallend
bedrukkingsoppervlak. Afmeting: 165x30x15mm.

Schoenpoets kleurloos. In witte en zwarte uitvoering met
zwarte spons. Afmeting: Ø60x18mm.

50
100
300
600
3,65
3,60
3,31
3,03 Inclusief 1 kleur druk
0,49
0,43
0,33
0,26 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

300
600
1200
3500
0,99
0,88
0,78
0,69 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.

Share
your light
with the
world
Powerbank
not included

91289 USB SPEAKER LAMP 2W
De speaker lamp is een verrassend en modern relatiegeschenk.
Sluit de USB lamp met ingebouwde draadloze speaker aan op
een powerbank of andere USB-adapter en neem het overal mee
naartoe. Afmeting: 56x56x390mm.

25
50
100
300
16,04
15,53
14,85
13,58 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order
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European
business travelers

De populaire
zakenreisbestemmingen in
Europa zijn Londen en Parijs.
Maar ook Wenen en Amsterdam
stijgen sterk in populariteit voor
business reizigers. Buiten Europa
zijn New York en Shanghai de
koplopers van steden die het
meest bezocht worden door
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zakenreizigers. Maar hoe bereid
jij je goed voor op een zakenreis?
Download handige apps en
informatie op je telefoon zoals
vluchtgegevens, reisschema’s
en check voor de tijd online in.
Een goede voorbereiding is het
halve werk. Verdiep jezelf in de

zakelijke omgangsvormen van
de bestemming waar je heen
gaat. Zorg ervoor dat je ook hard
copies meeneemt van belangrijke
documenten, mochten je
laptop en smartphone je in de
steek laten. En stop belangrijke
zaken in je handbagage.

90960 ZAKLAMP LED

91257 LUNCHBOX ONE 950ML

Aluminium LED zaklamp in luxe geschenkenverpakking.
Zaklamp aan te zetten door middel van drukknop en is
voorzien van een koord. Artikel wordt geleverd inclusief
batterijen. Wordt geleverd incl. geschenkverpakking.
Afmeting: Ø26x89mm.

TravelTop design broodtrommel met één groot hoofdvak die af te
sluiten is door de flexibele buigclip. Made in Germany. Ideaal om
uw lunch mee te nemen onderweg. Met extra groot
drukoppervlak een geweldig relatiegeschenk.
Afmeting: 135x190x65mm.

25
50
100
300
4,03
3,87
3,78
3,47 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

100
300
600
1200
3,78
3,48
3,21
3,00 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

90397 PLEISTERDOOSJE 5ST

93402 COMPACTE MULTITOOL

Transparant pleisterdoosje met een handige schuifklep.
Inclusief 5 pleisters. Afmeting: 100x40x10mm.

De compacte multitool biedt verschillende tools die handig zijn
voor onderweg en kan eenvoudig bevestigd worden aan de tas
of kleding. De tool wordt geleverd in een polybag met
instructiekaartje waarop alle functie uitgelegd worden.
Afmeting: 2x25x80mm.

300
600
1200
3500
0,79
0,72
0,65
0,56 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

100
300
600
1200
1,97
1,79
1,65
1,53 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.
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95115 REIS ORGANISER

91295 DESINFECTERENDE HANDGEL

Ga georganiseerd op vakantie of zakenreis met deze
transparante en spatwaterdichte travel organisers. Set van
3 stuks die in elkaar passen (klein 120x160 mm, midden
150x210 mm, groot 220x280 mm). Geschikt voor kleding,
toiletartikelen, electronica en reispapieren.
Afmeting: 280x220mm.

Gemakkelijk flesje met reinigingsgel voor handen op basis van
alcohol (62%). Het flesje past in tasjes, rugzakken, reiskoffers maar
ook in uw broekzak. Leuk relatiegeschenk dat altijd door meerdere
mensen gebruikt zal worden! Afmeting: 23x36x70mm. Inhoud: 3cl.

50
100
300
600
2,08
1,99
1,90
1,80 Inclusief 1 kleur druk
0,68
0,60
0,53
0,45 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

300
600
1200
3500
1,07
0,93
0,76
0,67 Inclusief 1 kleur druk
0,33
0,26
0,15
0,12 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

90548 ZAKSPIEGEL

91104 LEESLAMP LED

Leuke duo-zakspiegel. Met normale en vergrotende spiegel.
Bedrukking op de buitenzijde. Vanaf 5.500 stuks andere kleuren
mogelijk, levertijd is dan 10-12 weken. Afmeting: Ø68x14mm.

TravelTop design leeslamp met LED licht. Geschikt voor digitale
druk. De lamp is te bevestigen d.m.v. een clip. Inclusief 2 batterijen.
Handig voor het lezen van boeken of tijdschriften in het donker of
op reis. Groot drukoppervlak. Afmeting: 86x55x6mm.

300
600
1200
3500
1,09
0,98
0,90
0,78 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

100
300
600
1200
2,14
2,01
1,94
1,88 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order
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Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.

Wie reist moet ongetwijfeld wel eens wachten.
Bijvoorbeeld omdat je moet overstappen, vertraging hebt
of moet wachten tot de vlucht vertrekt. Wachten wordt
gezien als tijdverspilling en een saaie bezigheid. Vooral
op kleine vliegvelden waar weinig te beleven is. Maar
hoe maak je het wachten op het vliegveld toch leuk?

Tips to
avoid
waiting
Tegenwoordig heeft iedereen wel een smartphone
op zak. Zoek nog snel even de laatste tips en
bezienswaardigheden van je reisbestemming op. Of zet
je koptelefoon op en luister naar je favoriete muziek,
terwijl je lekker wegdroomt over de bestemming waar je
naartoe gaat of vandaan komt. Andere tips om de tijd te
doden zijn relaxen in de loungeruimte of taxfree winkelen.
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